นา : 1/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2564
อ

ารบริ าร วนตาบลวั ตะ

อา ภอ นอ บัวระ ว

ั วัดชัยภมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 907,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

757,120 บาท

รวม

647,120 บาท

รวม

647,120 บาท

ิน ดือนพนั าน

านวน

383,600 บาท

- พือ าย ปน ิน ดือนพนั าน วนตาบล ละ ินปรับปร ิน
ดือนพนั านประ าป ตั ไว 1 อัตรา ตา น ผอ. อ
ริม าร ษตร (ผอ.ตน) ตั ไว 383,600 บาท ตาม ผนอัตรา
าลั 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ทั นี ใ ายตาม า ั าร ลือน ัน
ิน ดือน ลือนระดับ อ พนั าน วนตาบล ตาม นั ือ านั
าน . ท. ละ .อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ล วัน
ที 30 ธันวา ม 2558 รือ ซั ซอม นวทา าร านวณภาระ า
ใช ายดาน ารบริ าร านบ ล อ อ รป รอ วนทอ
ถิน ตั าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร ศรษฐ ิ ผน าน
าร ษตร าน ริม
นิ ประ าตา น

านวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- พือ าย ปน ินประ าตา น ผอานวย าร อ
ริม าร
ษตร (ผอานวย ารระดับตน) อ พนั าน วนตาบลทีมี ิทธิได
รับ ินประ า ตา น ตั ไว 12 ดือน ๆ ละ 3,500 บาท ปน
ิน 42,000 บาท ตั าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร
ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน ริม าร ษตร

นา : 2/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

าตอบ ทนพนั าน า

านวน

221,520 บาท

รวม

110,000 บาท

รวม

10,000 บาท

านวน

5,000 บาท

านวน

5,000 บาท

- พือ าย ปน า า อ พนั าน า ทีปฏิบัติ นาทีใน อ
ริม
าร ษตร ตั ไว 1 อัตรา พนั าน า ภาร ิ ตา น ผ
ชวยนั วิชา าร ษตร ตั าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร
ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน ริม าร ษตร ตาม ผน
อัตรา าลั 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ละประ าศ ณะ รรม าร
พนั าน วนตาบล ั วัดชัยภมิ รือ ลั ณฑ ละ ือนไ
ียว ับพนั าน า ( ไ พิม ติม ฉบับที 5) พ.ศ.2558 วัน
ที 29 ันยายน พ.ศ.2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อ
ทอ ถิน

รป รอ วน

พือ าย ปน าตอบ ทน ได ผทร ณวฒิ, ผตรว ราย าน ละ
ประ มิน วามชานาญ รือ วาม ชียวชาญผล านทา วิชา าร อ
พนั านผ อรับ ารประ มิน, ณะ รรม าร ัดซือ ัด า ณะ
รรม ารตรว าร า , ณะ รรม าร อบ วน, ละ าใช าย
อืนที ียว อ ตั าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร
ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน ริม าร ษตร
าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
พือ าย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร ใ
พนั าน พนั าน า ทีมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ ตั าย า
ินรายได ปรา ฏในดาน าร ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน
ริม าร ษตร

นา : 3/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

านวน

10,000 บาท

านวน

20,000 บาท

ราย าย ียว นือ ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม าลั ษณะราย าย มวด
อืนๆ
1. าใช าย าร ดินทา ไปราช าร ( อ

ริม าร ษตร)

- พือ าย ปน าใช ายใน าร ดินทา ไปราช ารในประ ทศ รือ
ไปอบรม ัมมนา อ พนั าน วนตาบล รือพนั าน า รวมทั
ผทีไดรับ า ั า นาย อ ารบริ าร วนตาบลใ ปฏิบัติ
นาที พือประโยชน อ อ ารบริ าร วนตาบล โดย าย ปน
า บีย ลีย าพา นะ า ชาทีพั าล ทะ บียน ฝึ
อบรม ัมมนา ประชมตา ๆ ละ าใช ายอืนๆ ที ียว อ ที
ียว ับ ารดา นิน านตามภาร ิ อานา นาที อ อ าร
บริ าร วนตาบล ตลอด น าใช ายตา ๆ ที ามารถ บิ ายใน
ประ ภทราย ายนี ใ ปนไปตามระ บียบ ระทรว
ม าดไทย วาดวย าใช ายใน าร ดินทา ไปราช าร อ า
นาทีทอ ถิน พ.ศ.2555 (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 (ตั ายไม ินรอยละ 3 อ รายไดรวม ินรายได อ ป บ
ประมาณ 2558 นั ือ ดวนที ด ที มท 0808.2/ว 3446
ลว. 19 ต. . 2548) ตั าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร
ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน ริม าร ษตร
าบาร รั ษา ละซอม ซม
- พือ าย ปน าประ อบ ดัด ปล ตอ ติม รือปรับปร วั ด
านั าน ละราย าย พือ ัด า ิ อ ทีใชใน ารซอม ซม
บาร รั ษาทรัพย ิน ทีอยใน วามรับผิดชอบ อ อ ารบริ าร
วนตาบล พือใ ามารถใช านไดตามป ติ ตั าย า ินราย
ได ปรา ฏในดาน าร ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน ริม
าร ษตร

นา : 4/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

ค่าวัสดุ
วั ด านั าน
1.1 วั ด ทน ตั ไว 10,000 บาท
าชี
พือ าย ปน า ัดซือ ิ อ ทีโดย ภาพมีลั ษณะ ทน
ตตามป ติมีอาย ารใช านมไมยืนนาน รือ มือนาไปใช าน
ลว ิด วามชารด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ใช านไดดั
ดิม รือซอม ซม ลวไม ม า ชน นั ือ รือ ิด ล นาด
ล็ ที ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร าอี
พลา ติ ปร ลบ ระดานดา ตรายา ทีถพืน ฯลฯ ตั าย า
ินรายได ปรา ฏในดานบริ ารชมชน ละ ั ม ผน าน ั ม
ราะ านบริ ารทัวไป ียว ับ ั ม ราะ
1.2 วั ด ิน ปลือ ตั ไว 20,000 บาท
าชี
พือ าย ปน า ัดซือ ิ อ ทีโดย ภาพมีลั ษณะ ทน
ตตามป ติมีอาย ารใช านมไมยืนนาน รือ มือนาไปใช าน
ลว ิด วามชารด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ใช านไดดั
ดิม รือซอม ซม ลวไม ม
า ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยา ลบ นายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ มด ซอ อ าร ตลับ
มึ นาดืม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ ตั าย า ินราย
ได ปรา ฏในดาน าร ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน ริม
าร ษตร * ตาม นั ือ ดวนที ด ที มท 0808.2/ ว 1248
ล วันที 27 มิถนายน 2559 รือ นวทา ารพิ ารณา ิ
อ ที ัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั าร า น ประ ภทราย
ายตาม บประมาณ นา1 *

รวม

70,000 บาท

านวน

30,000 บาท

นา : 5/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

วั ด าร ษตร
1.วั ด ทน ตั ไว 10,000 บาท
าชี
พือ าย ปน า ัดซือ ิ อ ทีโดย ภาพมีลั ษณะ ทน
ตตามป ติมีอาย ารใช านไมยืนนาน รือ มือนาไปใช าน ลว
ิด วามชารด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ใช านไดดั ดิม
รือซอม ซม ลวไม ม า ชน ียว ปริ อร อบ
มน านพรวน ราดซีพรวนดิน รือ ดั มล ตะ ร รอน
บนโธ ระชั ฯลฯ ตั าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร
ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน ริม าร ษตร
2. วั ด ิน ปลือ ตั ไว 20,000 บาท
าชี
พือ าย ปน า ัดซือ ิ อ ทีโดย ภาพมีลั ษณะ ทน
ตตามป ติมีอาย ารใช านไมยืนนาน รือ มือนาไปใช าน ลว
ิด วามชารด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ใช านไดดั ดิม
รือซอม ซม ลวไม ม า ชน ปย ยา อ ัน ละ า ัด
มล อา าร ัตว พืช ละ ัตว วั ด พาะชา อป รณใน าร
ยายพันธพืช ชน ใบมีด ชือ ผาใบ ผาพลา ติ นา า
ป้อ ัน ๊ ฯลฯ ตั าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร
ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน ริม าร ษตร
* ตาม นั ือ ดวนที ด ที มท 0808.2/ ว 1248 ล วันที 27
มิถนายน 2559 รือ นวทา ารพิ ารณา ิ อ ที ัด ปน
วั ด ละ รภัณฑตาม ลั าร า น ประ ภทราย ายตาม บ
ประมาณ นา 6 *

านวน

30,000 บาท

นา : 6/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

วั ด อมพิว ตอร

านวน

10,000 บาท

รวม

150,000 บาท

- พือ าย ปน า ัดซือ ิ อ โดย ภาพมีลั ษณะ มือใช าน ลว
ยอม ิน ปลือ มดไป ปร ภาพ รือ ปลียน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ัน รือไม ภาพ ดิม ชน อป รณบันทึ อมล ทป
บันทึ อมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ อมพิว ตอร ตลับผล มึ
า รับ รือ พิมพ าย บิล ฯลฯ ตั าย า ินราย
ได ปรา ฏในดาน าร ศรษฐ ิ ผน าน าร ษตร าน
ริม าร ษตร * ตาม นั ือ ดวนที ด ที มท 0808.2/ ว
1248 ล วันที 27 มิถนายน 2559 ละ มท 0808.2/ว1555
ล วันที 22 มีนา ม 2560 รือ นวทา ารพิ ารณา ิ อ ที
ัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั าร า น ประ ภทราย ายตาม
บประมาณ นา 7
งานอนุรักษแหล่งน้าและปาไม้

นา : 7/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

ราย าย ียว นือ ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม าลั ษณะราย าย มวด
อืนๆ

นา : 8/11

นา : 9/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

1.โ ร ารปล ติ านึ ารรั ษา ิ วดลอม “ พือ ฉลิมพระ
ียรติฯ” ( อ
ริมฯ)
พือ าย ปน าดา นิน าร ัด ิ รรมโ ร ารป้อ ัน ละ ไ
ปัญ า ถาน ารณฝ่นละออ นาด ล็ PM 2.5 ละโ ร าร
ฉลิมพระ ียรติ ารดา นิน ารป้อ ัน ละ ไ ปัญ า
ถาน ารณฝ่นละออ นาด ล็ รือ นับ นนโ ร ารอัน นือ มา
า พระราชดาริ อ พระบาท ม ด็ พระ าอย ัวภมิพลอดลย
ดช ม ด็ พระนา าฯพระบรมราชินีนาถ ละ ม ด็ พระ า
อย ัวม าวชิราล รณบดินทร ทพยวรา ร ชน ิ รรม ิต
อา า ิ รรมปล ตนไม ญา ฝ ฯลฯ โดย าย ปน า ัด
ประชม ชี
า ชา รือ ีย าอา าร าอา ารวา
พรอม รือ ดืม าป้ายโ ร าร าวั ดอป รณใน าร ัด าร
วัชพืช ตลอด น าใช ายอืน ๆ ที ียว อ า ปน ซึ าใช ายดั
ลาว ามารถถัว ฉลีย ันไดท ราย าร ภายในว ิน บประมาณ
ทีตั ไว โดยใ ปนไปตาม นั ือ -ระ บียบ ระทรว ม าดไทย
วาดวย าใช ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ
า นาทีทอ ถิน พ.ศ.2557 - นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที
ด ที มท 0624/ว7552 ล วันที 13 ธันวา ม 2562- นั ือ
ระทรว ม าดไทย ดวนที ด ที มท 0211.5/ว0503 ล วัน
ที 24 ม รา ม 2563- นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที
ด ที มท 0808.2/ว 0533 ล วันที 27 ม รา ม 2563- นั ือ
ระทรว ม าดไทย ดวนที ด ที มท 0804.5/ว 0924 ล วัน
ที 12 มภาพันธ 2563
-ระ บียบระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย าร บิ าย าใช าย
ใน าร ัด าน าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม
าร ัน ีฬา อ อ รป รอ วนทอ ถิน พ.ศ.2559 ตั
าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร ศรษฐ ิ ผน าน าร
ษตร านอนรั ษ ล นา ละป่าไม ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอ
ถิน อ อ ารบริ าร วนตาบลวั ตะ พ.ศ.2561-2564
ยทธศา ตรที 7 นวทา ารพัฒนาที 7.1 ารพัฒนา รา
ิต านึ ดาน ิ วดลอม นา 153 ราย ารที 1 ( อด ลอ
ยทธศา ตร ั วัดชัยภมิที 7 ยทธศา ตร ารพัฒนา อ อปท.ใน
ต ั วัดชัยภมิที 3)

านวน

50,000 บาท

นา : 10/11

วันทีพิมพ : 5/10/2563 11:14:32

2.โ ร าร ริม ารพัฒนาตาม ลั ปรัชญา อ ศรษฐ ิ พอ พีย
“พัฒนาศนย รียนร ศรษฐ ิ พอ พีย ” ( อ
ริมฯ)

านวน

50,000 บาท

านวน

50,000 บาท

พือ าย ปน าดา นิน พือ าร ัด ิ รรม ละโ ร าร ฉลิมพระ
ียรติ ารดา นิน าร รือ นับ นนโ ร ารอัน นือ มา า พระ
ราชดาริ าร ัด ิ รรม ละ ิ รรมทอ ถินพอ พีย โดย าร
ดา นิน าร รือ นับ นนโ ร ารอัน นือ มา า พระราชดาริ อ
พระบาท ม ด็ พระ าอย ัวภมิพลอดลย ดช ม ด็ พระนา
าฯพระบรมราชินีนาถ ละ ม ด็ พระ าอย ัวม าวชิราล ร
ณบดินทร ทพยวรา ร โดย าย ปน า ัดประชม ชี
า ชา
รือ ีย าอา าร าอา ารวา พรอม รือ ดืม าป้าย
โ ร าร าวั ดอป รณใน าร ัด ารวัชพืช ตลอด น าใช าย
อืน ๆ ที ียว อ า ปน ซึ าใช ายดั ลาว ามารถถัว ฉลีย ัน
ไดท ราย าร ภายในว ิน บประมาณทีตั ไว โดยใ ปนไป
ตามระ บียบใ ปฏิบัติ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย าร บิ
าย าใช อยใน าร ัด าน าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร
นั ีฬา ารวม ัน ีฬา อ อ รป รอ วนทอ ถิน พ.ศ
.2559 ตั าย า ินรายได ปรา ฏในดาน าร ศรษฐ ิ ผน
าน าร ษตร านอนรั ษ ล นา ละป่าไม ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทอ ถิน อ อ ารบริ าร วนตาบลวั ตะ พ.ศ.25612565 ยทธศา ตรที 1 นวทา ารพัฒนาที 1.1 ารพัฒนา รา
ิต านึ ดาน ิ วดลอม นา 19 ราย ารที 1 ( อด ลอ
ยทธศา ตร ั วัดชัยภมิที 4 ยทธศา ตร ารพัฒนา อ อปท.ใน
ต ั วัดชัยภมิที 3)
3.โ ร าร วามรวมมือใน าร า ัด ยะ ( อ

ริมฯ)

พือ าย ปน ารดา นิน าร าร า ัด ยะ ยะ ปย ิ ปฏิ ล
ละนา ีย พือ วบ ม ละ า ัดภาวะมลพิษทีมีผลตอ ภาพ
อนามัย วั ดิภาพ ละ ณภาพชีวิต อ
ประชาชน ชน ิ รรม ็บ ยะ
ชมชน ิ รรม Big cleaning day ิ รรมรณร ประชา
ัมพันธ าร ็บ ยะใน มบาน ิ รรม า ัด ยะ ลด ัด ย
ยะ พือใ ปริมาณ ยะลดล ิ รรม าร ัด ย ยะใน
ชมชน โดย าย ปน า ัดประชม ชี
า ชา รือ ีย า
อา าร าอา ารวา พรอม รือ ดืม าป้ายโ ร าร าวั ด
อป รณใน าร ัด ารวัชพืช ตลอด น าใช ายอืน ๆ ที ียว อ
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า ปน ซึ าใช ายดั ลาว ามารถถัว ฉลีย ันได
ท ราย าร ภายในว ิน บประมาณทีตั ไว โดยใ ปนไปตาม
ระ บียบใ ปฏิบัติ
-พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม รียบรอย อ บาน
มือ (ฉบับที 2) พ.ศ.2560-ประ าศ ระทรว
ม าดไทย รือ าร ัด ารมลฝอย พ.ศ.2560 ล วันที 18
ตลา ม 2560 - นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิน ดวนที
ด ที มท 0810.5/ว 627 ล วันที 7 มีนา ม 2561
- นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิน ดวนที ด ที มท
0810.5/ว 485 ล วันที 5 มภาพันธ 2562- นั ือ รม
ริม ารป รอ ทอ ถิน ดวนที ด ที มท 0810.5/ว 698 ล วัน
ที 22 มภาพันธ 2562
- นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิน ดวนที ด ที มท
0820.2/ว 1031 ล วันที 14 มีนา ม 2562- นั ือ ระทรว
ม าดไทย มี มท 0820.3/ว 1499 ล วันที 12 มีนา ม 2563
- นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิน ดวนที ด ที มท
0820.2/ว 1187 ล วันที 16 มษายน 2563
-ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย าใช ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทีทอ ถิน พ.ศ.2557 ตั าย
า ินรายได ปรา ฏในดาน าร ศรษฐ ิ ผน าน าร
ษตร านอนรั ษ ล นา ละป่าไม ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอ
ถิน อ อ ารบริ าร วนตาบลวั ตะ พ.ศ.2561-2565
ยทธศา ตรที 7 นวทา ารพัฒนาที 7.1 นา 154 ราย าร
ที 5 ( อด ลอ ยทธศา ตร ั วัดชัยภมิที 7 ยทธศา ตร าร
พัฒนา อ อปท.ใน ต ั วัดชัยภมิที 3)

นา : 11/11

